Impresii de mobilitate
Eu sunt o persoană foarte îndrăzneață, curioasă, dornică să încerce lucruri noi. De aceea,
când am aflat că școala mea este implicată într-un astfel de proiect, Erasmus+, nu am stat prea
mult pe gânduri și m-am înscris imediat. Am mai vizitat alte țări, însă în Spania nu fusesem
niciodată și mi s-a părut o ocazie perfectă să cunosc și această țară.
Faptul că mă aflam alături de încă cinci copii de varsta mea care îmi erau prieteni m-a facut
să mă simt ca acasă. Ne-am distrat foarte mult, am descoperit lucruri noi unii despre alții, am
ajuns să ne cunoaștem mai bine.
Când am făcut prima dată cunoștință cu ceilalți copii din Polonia și Italia am știut că va fi
o săptămână foaaarte interesantă....Și așa a fost. Am avut activități zilnice la școala din Tarragona,
i-am întâlnit pe elevii de acolo și am participat alături de ei la toate cursurile și lucrurile interesante
pe care le făceau. A fost minunat să văd cum decurge o zi obișnuită de școală într-o altă țară și
am învățat multe lucruri noi pe care mi-ar plăcea să le aplic și în România. Tot atunci am avut
parte și de o “explorare” a orașului Tarragona. Am fost impresionată de numeroasele monumente
și de arhitectura acestui loc, dar și de tradițiile lor cunoscute în întreaga lume. Însă, pe departe
cea mai frumosă a fost priveliștea oferită de Marea Mediterană. Ar fi minunat să vezi așa ceva
zilnic.
La fel de impresionată am fost și de Barcelona. Să vezi un așa oraș plin de istorie, de tot
felul de monumente și clădiri importante este nemaipomenit... Pot să spun că am așteptat cu
nerăbdare aceste zile petrecute aici, într-o țară așa de frumoasă ca Spania, alături de niște persoane
deosebite.
Mă bucur foarte mult că m-am înscris și că am putut să iau parte la acest proiect. Este o
experiență de neuitat, ce mi-a deschis viziunea asupra multor lucruri interesante. Am cunoscut
copii și profesori minunați cu care mă bucur că încă păstrez legătura. Mi-am îmbunătățit limba
egleză și am văzut cum este să te descurci într-o țară străină. Abia aștept să mai descopăr și alte
astfel de proiecte Erasmus+ la care voi participa cu cel mai mare drag și cu tot entuziasmul...
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